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К О Н К У Р С 
за упис ОСАМНАЕСТЕ генерације полазника  

Програма за стручно оспособљавање III нивоа у спорту за звање: 
СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ВОДИТЕЉ ЗА ПЕРСОНАЛНЕ 

ФИТНЕС ПРОГРАМЕ 
 
Програм стручног оспособљавања и усавршавања кадрова у спорту III нивоа је у обиму од 240 часова. 
Предавања се одржавају на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду, улица 
Благоја Паровића 156. 
 
Пријављивање се врши на Факултету од понедељка до петка од 14 до 15 сати (канцеларија 39), 
од 30. септембра до 13. октобра 2020. године. Настава на Курсу почиње 23. октобра 2020. године.   
 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА УПИС: 

□  Пријавни лист 
Може се попунити на лицу места или електронски (налази се на 
сајту http://www.centar-fsfv.edu.rs/wp-
content/uploads/2015/12/Prijavni-list.doc)  

□  Лекарско уверење (дом здравља, спортскa амбулантa) 

□  
Оригинал или оверена 
фотокопија дипломе о претходно 
стеченом образовању 

(најмање средња школа) 

□  Извод из матичне књиге 
рођених,  

□  Кратка спортска биографија,   

□  Две фотографије формата 4x5 
цм.  

□  Доказ о уплати прве рате Пример уплатнице може се видети на линку http://www.centar-
fsfv.edu.rs/wp-content/uploads/2015/12/Prva-rata-PFP-2.jpg  

 
НАПОМЕНА 
Пријава се може извршити тако што сву наведену конкурсну документацију можете скенирати и 
послати путем електронске поште, а првим доласком на факултет достављају се оригинални 
документи! 
 
Надокнада за похађање Програма износи 52.000 дин. Кандидати који су на Факултету спорта и 
физичког васпитања Универзитета у Београду већ стекли звање Персонални фитнес инструктор – 
демонстратор (I степен), школарину плаћају 38.000 дин.  

• Прва рата у износу од 23.000 дин. се уплаћује на жиро рачун Факултета, приликом предаје 
докумената.  

• Друга рата у износу од 29.000 дин. (односно 15.000 дин. за кандидате који су завршили први 
степен) се уплаћује на жиро рачун Удружења стручњака за фитнес и аеробик Србије након 
завршетка Општег дела наставе. 

•  
Допунске информације могу се добити путем телефона: 3531065 и 3531086; 064/2648-175 или 
електронском поштом: stanimir.stojiljkovic@fsfv.rs или centar@fsfv.bg.ac.rs 


